
MOANA EVENTS
het leukste uitje op het strand!
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Moana events
Moana Events �s onderdeel van Moana K�tesurfschool en organ�seert (bedr��fs)u�t�es
op het strand van Zandvoort vanaf 15 personen. Van brand�ng raften tot Exped�t�e
Rob�nson: w�� zorgen voor een onvergetel��ke dag op het strand! �n deze brochure
v�nd �e een overz�cht van de mogel��kheden. 

Over Moana 

Moana Events l�gt op het moo�ste stuk�e strand

van Zandvoort. De locat�e �s van alle gemakken

voorz�en: bu�tendouches, lockers en

omkleedru�mtes. Naast ons l�gt beach pav�l�oen

Fosfor. H�erdoor �s een (bedr��fs)u�t�e

gemakkel��k te comb�neren met een lunch,

d�ner of borrel op het strand. W�� helpen �e

graag met het organ�seren van de perfecte dag

op het strand. 

Voor vragen kan �e ons bere�ken op

events@moana.surf of v�a +31683529762
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Wat gaan we doen?

K�tesurfen �s een avontuurl��ke act�v�te�t d�e �e

echt moet proberen!

 

T��dens deze �ntroduct�eles leer �e de beg�nselen

van het k�tesurfen. We verdelen de groep �n

groep�es van 3-4 personen. Per groep�e gaat er 1

k�te en 1 �nstructeur mee. Na een stuk�e theor�e

en ve�l�ghe�d op het strand gaan we het water �n

om de k�te te besturen en te leren bodydraggen!

K�tesurfen leer �e gem�ddeld �n 3-5 lessen.

T��dens deze �ntroduct�eles laten we het board

daarom nog even op de kant. Wel ga �e

gegarandeerd het water �n om te oefenen met

k�te control. Mochten er personen z��n d�e al

ervar�ng hebben, dan passen we de k�tesurfles

aan op dat n�veau.  

Om te kunnen k�tesurfen moet het hard genoeg

waa�en u�t de �u�ste r�cht�ng. Het kan

voorkomen dat het op de dag van �ull�e event

n�et waa�t. �e k�est daarom op voorhand een

alternat�eve act�v�te�t. Wat dacht �e van surfen

of raften?

 

Kitesurfen
vanaf 20 personen

3 uur

89 euro per persoon

deze act�v�te�t kan n�et �n het
weekend geboekt worden

zwemkled�ng, handdoek,
opt�oneel: een e�gen wetsu�t 
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Wat gaan we doen?

Golfsurfen �s een van de leukste act�v�te�ten van

ons programma. �e kan k�ezen tussen vr�� surfen

of een surfles. 

K�es �e voor een surfles? Dan beg�nnen we met

een warm�ng-up en water safety theor�e. Nadat

�e de spot leert kennen ga �e het water �n om

zelf te oefenen. Er z��n t��dens de surfles

max�maal 8 personen op 1 �nstructeur. 

Al het mater�aal t��dens de surfles, zoals een

wetsu�t en board, �s �nbegrepen. T��dens het vr��

surfen kan �e een wetsu�t huren voor €7,50 p.p.

Heb �e zelf een wetsu�t? Dan mag �e d�e

natuurl��k meenemen.

Staan er n�et genoeg of �u�st teveel golven? Dan

kunnen we als alternat�ef gaan (mega)suppen of

raften! Het staat �e ook vr�� om een andere

act�v�te�t te k�ezen. Twee dagen van tevoren

nemen we contact met �e op over de

weersverwacht�ng. 

 

Golfsurfen
vanaf 15 personen 2 uur

surfles €33 per persoon, 
vr�� surfen €10 p.p. per uur

zwemkled�ng, handdoek,
opt�oneel: een e�gen wetsu�t 
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Wat gaan we doen?

Trotseer de ruwe Noordzee t��dens het raften!

Paddel �n de golven en vaar er samen u�t. 

T��dens het raften verdelen we de groep �n twee

teams d�e elk een �nstructeur kr��gen.

Afhankel��k van de hoogte van de golven doen

we een wedstr��d�e om de boe� om te k��ken w�e

als snelst weer terug op de kant kan komen!

Samenwerk�ng �s key en daarom �s d�t een leuke

teambu�ld�ng act�v�te�t. Raften zorgt voor

enorm veel adrenal�ne en �s een echte

teamsport. 

�nbegrepen t��dens het raften: wetsu�t, helm en

�mpact vest. 

Raften kan b��na onder elke weersverwacht�ng

doorgaan. Toch kan het voorkomen dat er te

hoge golven of �u�st helemaal geen golven staan.

K�es daarom op een voorhand een alternat�eve

act�v�te�t, zoals surfen of (mega)suppen!

 

Raften
vanaf 15 personen

1-2 uur

€29,95 per persoon

zwemkled�ng, handdoek,
opt�oneel: een e�gen wetsu�t 
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Wat gaan we doen?

Hou ��� de balans? Suppen staat voor Stand Up

Paddle Board�ng. 

Daag �ezelf u�t en spr�ng op een sup. Vervolgens

kan �e r�cht�ng open zee, of �u�st langs de kust

paddelen. Suppen �s een rust�ge en relaxte

act�vte�t d�e �edereen kan doen!  

T�p: Comb�neer deze act�v�te�t met een andere

act�vte�t zoals Beach Yoga of Beach Volleyball

voor de ult�eme dag op het strand!

Van tevoren k�ezen we een alternat�eve

act�v�te�t voor het geval de zee te ru�g �s om te

suppen. �n overleg kan er ook een Sup Tour

door de Haarlemse grachten worden gegeven

(€34,95 p.p.). 

 

Suppen
vanaf 15 personen

v.a. 1 uur
€12,50 p.p. per uur, 
wetsu�t te huur voor €7,50  

zwemkled�ng, handdoek,
opt�oneel: een e�gen wetsu�t 
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Wat gaan we doen?

Kom tot rust t��dens een Beach Yoga les op het

strand. �deaal voor een groep collega's of samen

met vr�enden. 

Onder begele�d�ng van een ervaren yoga docent

wordt er op het strand een yoga les voor alle

levels gegeven. Opt�maal ontspannen!

T�p: De Beach Yoga les duurt 1 uur en �s

daarom goed te comb�neren met een andere

act�v�te�t. 

B�� slecht weer kan de yoga les - �n overleg -

b�nnen worden gegeven met u�tz�cht op zee. 

 

Beach Yoga
vanaf 15 personen

60 m�nuten

€15 per persoon

sportkled�ng en een handdoek
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Wat gaan we doen?

Mega SUP'en �s dé teambu�ld�ng act�v�te�t! 

Per mega-sup kunnen er 6 personen mee. �edere

persoon brengt een n�euwe u�tdag�ng met z�ch

mee! W�e bl��ft er het langst staan en welk team

kan als eerste terugvaren �n de brand�ng? 

Mega-suppen �s een leuke act�v�te�t gesch�kt

voor elke leeft��d. Voor het mega-suppen �s

geen ervar�ng vere�st. 

Een wetsu�t, helm en �mpact vest z��n

�nbegrepen �n de pr��s. 

Z��n er teveel golven om te mega suppen? Dan

kan deze act�v�te�t vervangen worden door

raften of surfen! 

 

Mega Suppen
vanaf 15 personen

1-2 uur

€23,50 per persoon

zwemkled�ng, handdoek,
opt�oneel: een e�gen wetsu�t 
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Wat gaan we doen?

Beach volleybal �s alt��d leuk en voor �edereen

gesch�kt! 

Het �s de ult�eme act�v�te�t om samen met

collega's of vr�enden te doen. Voeten �n zand en

spelen maar! T��dens het spel zal er 1 begele�der

z��n d�e als sche�dsrechter de boel �n de gaten

houdt. 

T�p: Beach volleybal kan naast andere

act�v�te�ten worden opgezet, maar ook als

toernoo� worden ogespeeld.

Beach volleybal was de meest geboekte

act�v�te�t van 2022. Speelplez�er gegarandeerd! 

 

Beach Volleybal
vanaf 15 personen

vanaf 1 uur tot een halve m�ddag

€120 per veld

sportkled�ng
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Wat gaan we doen?

Katapult bouwen & sch�eten

Bamboe toren bouwen

Water spel 

Vuur maken 

Beach Puzzel 

Exped�t�e Rob�nson ken �e well�cht van TV en

nu kan ��� ook meedoen! 

T��dens Exped�t�e Rob�nson str��den 2 (tot 4)

teams tegen elkaar �n versch�llende spellen.Deze

spellen z��n �deaal om de team sp�r�t aan te

wakkeren en lekker compet�t�ef bez�g te z��n.

Afhankel��k van de grootte van de groep

worden er 4-6 spellen gespeeld. 

Een greep u�t de spellen:

De u�te�ndel��ke w�nnaar str��dt om de t�tel

t��dens een rond�e touwtrekken. Plez�er

gegarandeerd! 

Deze act�v�te�t wordt op het strand gespeeld en

kan ook b�� regen doorgaan. 

 

Expeditie Robinson
vanaf 20 personen

2 uur

€32,50 per persoon

makkel��k z�ttende kled�ng d�e
nat mag worden
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Wat gaan we doen?

Beach tenn�s spelen we op een beach tenn�s veld

met echte rackets! Lekker met de voeten �n het

zand. Daag elkaar u�t en str��d �n een

dubbelspel tegen elkaar. 

T�p: Beach Tenn�s �s een leuke act�v�te�t d�e

makkel��k naast een andere act�v�te�t kan

worden opgezet. Het �s ook mogel��k om een

beach tenn�s toernoo� te houden. 

Per veld kunnen er 4 personen spelen. 

 

Beach Tennis 
vanaf 4 personen

vanaf 1 uur tot een halve m�ddag

€120 per veld

sportkled�ng
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Wat gaan we doen?

Daag �ezelf u�t met behulp van onze personal

tra�ner! 

T��dens de beach bootcamp sess�e zullen we op

het strand een parcour van versch�llende

oefen�ngen doen. Voornamel��k gebaseerd op

l�chaamsgew�cht maar ook met gew�chten en

een TRX! De �deale act�v�te�t voor een groep

collega's d�e vaak op kantoor z�tten. 

De beach bootcamp �s gesch�kt voor alle levels.

Hoe hoog �e de lat legt, bepaal �e zelf!

T�p: De Beach Bootcamp duurt 60 m�nuten en

�s daarom makkel��k te comb�neren met een

andere (water)act�v�te�t.

 

Beach Bootcamp
vanaf 15 personen

60 m�nuten

15 euro per persoon

sportkled�ng
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